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আনসার গাজওয়াতুল িহ�’এর লক্ষয্ ও উে�শয্ স�িকর্ত িববৃিত 

- আনসার গাজওয়াতুল িহ� -
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আমার উ�েতর দুইিট দল এমন রেয়েছন, যােদরেক আ�াহ তাআলা জাহা�ােমর আগুন েথেক নাজাত 

িদেয়েছন। একিট হে� ওই দল, যারা িহ�ু�ােনর লড়াই করেব, অপরিট হে� যারা ঈসা ইবেন মারইয়াম 

আলাইিহস সালােমর স�ী হেব। 

আজ “িপরপা�াল” - িহমালয় পবর্েতর জ�ু কাি�েরর অংেশর পবর্তরািজ-অনুবাদেকর সংেযাজন -এর 

চূড়াসমূহ েথেক আবােরা এই কথার এলান করা হে� েয, কাি�েরর িজহাদ সকল তাগুিত েগােয়�া সং�ার 

�ভাব ও বলয় েথেক মু�। 

আরও একিট িজহািদ দল “আনসার গাজওয়াতুল িহ�” গঠন করা হেয়েছ। আনসার গাজওয়াতুল িহ�’ 

এর �িত�া ইনশা আ�াহ কাি�র িজহােদর ঢাল িহেসেব কাজ করেব এবং আ�াহ তাআলার-ই সাহােযয্ 

আমরা এই িজহাদেক িহ�ু�ােনর সবর্েশষ েকাণায় িনেয়ই তেব দম িনেবা ইনশা আ�াহ। এবং িবইজিন�াহ 

এই িজহাদ-ই কাি�র ও িহ�ু�ােনর িবজেয়র কারণ হেব। 

আনসার গাজওয়াতুল িহ� েকান পৃথক মানহাজ নয়, বরং উ�াহর স�ানেদর অ�ীকার হল এই েয, “হক 

িবজয়ী হেব ইনশা আ�াহ”। আনসার গাজওয়াতুল িহ� এই পয়গােমর-ই একিট অংশ, যার জনয্ কাি�েরর

�েতয্ক মুজািহদ িনেজর র� �বািহত কেরেছন। আর েসই পয়গাম হে� “আ�াহ ছাড়া েকান ইবাদেতর 

উপযু� মাবুদ েনই, এবং মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসুল” 

আনসার গাজওয়াতুল িহ�  শুধুমা� িজহািদ �াথর্সমূেহ কাজ করেব। আমরা েকান রা� বা েগােয়�া সং�ার 

িদকিনেদর্শনায় িজহােদর েরাখ/গিত পিরবতর্ন করেবা না।  অতঃপর ইসলাম ও মুসলমানেদর জনয্ আমরা 
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কৃষক/সাফলয্ ও কলয্ােণর একিট েদয়ােলর নয্ায় িবদয্মান থাকেবা। আমরা কাি�র ও সারা পৃিথবীর 

মুসলমানেদর ভারেতর িবরুে� িজহােদর আহবান করিছ। আমরা আশা কির মুসলমানগণ জান ও মাল �ারা 

িজহােদ সাহাযয্ করেবন। পৃিথবীর েয েকান অংেশ লড়াইকারী েয েকান মুজািহদ আমােদর ভাই। 

- আনসার গাজওয়াতুল িহ� �িত�ার লক্ষয্ ও উে�শয্সমুহ এেকবাের �� -

 এই সংগঠন কােলমােয় তাওহীদ “লা ইলাহা ই�া�াহ”র িদেক আহবােনর উপর �িতি�ত। এবং 

িশরক, মুশিরিকন ও তােদর সকল বািতল মা’বুদ েথেক মু� েঘাষণা করেছ। 

 এই সংগঠন িনেজেদর আিকদা ও মানহাজ, উসুল ও মূলনীিত’র েক্ষে� আহলুস সু�াহ ওয়াল 

জামাআহ’র অনুসারী। 

 এই সংগঠন একিট �াধীন সংগঠন, যারা িনেজেদর সকল ফায়সালা মজিলেস শুরার অিধেন 

কুরআন, সু�াহ, আসলােফর বুঝ ও উলামােয় উ�ােতর ফাতাওয়া ও িদকিনেদর্শনায় পিরচািলত 

কের। 

 এই সংগঠন শরীয়ত �িত�ার জনয্ িজহাদ িফ সািবিল�াহ’েক ফরেজ আইন মেন কের এবং 

সাধয্ অনুযায়ী কুফফার ও মুরতাদেদর িবরুে� িজহাদেক সওয়ােবর কারণ মেন কের। 

 আমােদর িজহাদ েকান জািতয়বাদ বা েদেশর জনয্ নয়, এবং তাগুেত আকবর জািতসংেঘর 

কুফির সং�াগুেলার অিধন�ও নয়, এবং েকান গণতাি�ক িনবর্াচেনর জনয্ও নয়। 

আমােদর িজহােদর উে�শয্ এও নয় েয, এক তাগুত েথেক আজািদ অজর্ন কের আেরক তাগুেতর সােথ 

সংযুি�। বরং আমােদর িজহােদর মাকসাদ ওই সকল িবষয় েথেক অেনক দূের ও মু�। আমরা আ�াহর 

কািলমােক �িত�া করা ও আ�াহর �ীেনর হািকিময়য্তেক �িত�ার জনয্ িজহাদ কির। 

 এই সংগঠন েকান আ�িলক সংগঠন নয়, যারা মানুেষর েটেন েদওয়া সীমা�সমূেহর মােঝ-ই 

েথেম থাকেব, বরং এই সংগঠন তাওহীেদর আিকদা বহনকারী, এবং আহেল সু�াহ ওয়াল 

জামাআহ’র েয েকান সদসয্ এই সংগঠেন েযাগ িদেত পােরন। চাই িতিন েয েকান বংশ অথবা 

েগাে�র সােথ স�কর্ রাখুন না েকন! 
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 এই সংগঠন িজহােদর েনতৃবৃে�র অিভভাবক�, িদকিনেদর্শনা ও সমথর্নেক িনেজেদর জনয্ 

েসৗভােগয্র কারণ মেন করেব।  শরীয়েত মুতাহহারাহ’র আেলােক িনেজেদর সকল শি� িদেয় 

িনেজেদর ফরজ কতর্বয্ আদায় করেব। এবং েয েকান ভুল�িটর েক্ষে� আ�াহর কােছ ক্ষমা 

�াথর্না ও মুসলমানেদর কােছ উজর েপশ কের যােব। 

 এই সংগঠন কুফফার ও মুরতাদেদর পাশাপািশ নিসহাহ ও দাওয়াহ’র কাজও আ�াম িদেব। 

এবং শরীয়ত মুতােবক হওয়া েয েকান কােজর বয্াপাের িন�ুেকর িন�ার পরওয়া করেব না। 

 এই সংগঠন অৈনসলািমক ও ইসলােমর িবপরীত শাসনবয্ব�ােক অ�ীকার কের। চাই তা 

গণতে�র নােম েহাক অথবা অনয্ েয েকান নােম েহাক, আমােদর উে�শয্ শুধুমা� আ�াহর 

জিমেন আ�াহর �ীন �িত�া করা। 

 এই সংগঠন িনেজেদর লক্ষয্-উে�শয্ ও টােগর্েটর বয্াপাের পিরপূণর্ অবগত। এই সংগঠেনর 

িনশানায় রেয়েছ ইি�য়ান আিমর্, পুিলশ ও �েতয্ক ওই বয্ি� যারা �কােশয্ অথবা েগাপেন 

কাি�র ও িহ�ু�ােনর মুসলমানেদর উপর জুলুেমর বয্াপাের শরীক রেয়েছ। 

ইনশা আ�াহ এই সংগঠন মুসিলম উ�াহ, িবেশষ কের কাি�র ও ভারেতর মুসলমানেদর জনয্ আন� ও 

�শাি�র কারণ হেব এবং তাঁেদর জনয্ একিট বরকতময় ভিবষয্েতর কারণ হেব। 

কাি�র ও িহ�ু�ােনর মুসলমানেদর উপর কৃত জুলুেমর �িতেশাধ �হণ এই সংগঠেনর মুজািহদেদর উপর 

ফরজ। এবং আমরা উ�েতর সােথ কৃত এই ওয়াদােক িনেজেদর র� িদেয় পূণর্ করেবা। 

ওয়া আিখরু দা’ওয়ানা আিনল হামদু িল�ািহ রাি�ল আলািমন। 

- আগ� ২০১৭ ইংেরিজ -
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